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Dacã eºti politician ºi nu ai
program, dai vina pe romi, Dacã

eºti jurnalist ºi nu ai reuºit sã cuprinzi
întregul tablou instituþional ºi social, dai
vina tot pe romi ºi ceilalþi nãpãstuiþi. Iar
dintre toate pãturile de nãpãstuiþi, romii
sînt cel mai uºor de arãtat cu degetul ºi
învinuiþi de eºecul progresului naþional.
Pentru cã, nu-i aºa, toþi am fost bãtuþi de
romi cînd eram mici, dar toþi avem cîte un
prieten rom. Care e OK! 

Pînã sã aderãm oficial la Uniunea
Europeanã, conform relatãrilor din

presã, romul din România era un gãinar ºi
un scandalagiu notoriu.SI arãtau clar o
tendinþã perversã a jurnaliºtilor ROMANII
de a sublinia cã hoaþa nu era doar hoaþã.
Era o pirandã ºi avea cîþiva
puradei.Prigoanã" fata de romii si,

înlocuire a denumirii oficiale de "rom" cu
"þigan") ºi altul privind mediatizarea
cerºetoriei în mass-media româneºti.
Traiul în România e complex, si greu de
aceia romi migreaza in alte tari din
Uniunea Europeana timp ce politicienii
români invocau responsabilitatea
comunã a statelor membre în procesul de
integrare a romilor, în timp ce locuitorii
þãrii erau supuºi la mãsuri de austeritate
greu de tolerat. decît alterarea imaginii
de cãtre "cerºetorii þigani" de la Berlin.

Pãcat cã nu vedem pãdurea din
cauze aparatelor reproducãtoar

din politicã ºi presã.. Pentru cã, da,
principalul simptom este chiar
subdezvoltarea Aºadar, pierderea raþiunii
ºi a rezonabilitãþii este, oarecum,
explicabilã.

PRESA ªI ROMII DIN ROMÂNIA
____________________________________ Alexandru Diamant

IRINA, DIANA,
ADINA ªI RADU

UREAZÃ
SALARIAÞILOR

SÃNÃTATE ªI UN
AN MAI BUN!

SÃRBÃTORI
FERICITE!

Sãrbãtorile
sfârºitului de an
ne oferã prilejul

fericit de a
transmite

colaboratorilor
ºi angajaþilor

cele mai alese ºi curate gânduri ºi urãri de
sãnãtate, bucurii ºi echilibru sufletesc. 

SÃRBÃTORI
FERICITE!

Constantin ºi Gheorghe Boromiz

Vasile Cocoº, 
deputat PSD de Vâlcea

EUSEBIU VEÞELEANU,
VICEPRIMAR AL RÂMNICULUI

Sãrbãtorile sfârºitului de an ne oferã prilejul fericit de a
transmite râmnicenilor, colaboratorilor ºi angajaþilor din

Primãria Râmnicu Vâlcea cele mai alese ºi curate gânduri ºi
urãri de sãnãtate, bucurii ºi echilibru sufletesc. 

SÃRBÃTORI FERICITE! 
MIRCIA GUTÃU - primarul municipiului Râmnicu Vâlcea

Primãria Costeºti

Primar, TONI PEªTEREANU
La mulþi ani!

Frumuseþea
iernii, cu

albul fulgilor
de nea

presãraþi peste
gândurile

noastre, cu
dulcele ecou
al colindelor,
cu imaginea
în suflet a

celor dragi, ne va petrece într-un
Nou An împliniþi, iubiþi, fericiþi. Sã
avem un 2017 aºa cum ni-l dorim.  

La mulþi
ani!

RADU RENGA,
prefectul

judeþuluiVâlcea

Minunatele nopþi ale Crãciunului, colindelor ºi datinilor strãmoºeºti
sã vã gãseascã la ceas de bucurie alãturi de

oaspeþii cei dragi. Vã doresc tot binele,
gândurile bune ºi curate sã va însoþeascã
pretutindeni, fericirea ºi succesul sã vã fie

mereu alãturi.

La Mulþi Ani!
AURORA GHERGHINA, subprefectul judeþului Vâlcea
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Cînd era elev la Sfîntu Gheorghe, a
editat o revistã care apãrea în 8000
de exemplare ºi a organizat "Serile
albastre" (concerte cu elevii de la
Liceul de Artã, pe care îi promova
intens în oraº). Mai tîrziu, a lucrat
în echipa de organizare a
Festivalului Enescu. De doi ani,
Emil Pantelimon este managerul
Corului Naþional Madrigal.

De ce e nevoie de un manager pentru
corul Madrigal?

Foarte puþinã lume ºtie cã acest cor
este, de fapt, o instituþie aflatã în
subordinea Ministerului Culturii. Are 65
de angajaþi, dintre care 40 sînt coriºti.
Corul Madrigal organizeazã în regim
propriu concertele, cu echipã de
imagine, echipã tehnicã, echipã
administrativã ºi logisticã. Administrãm
un program foarte important, "Cantus
Mundi", ºi e nevoie de multã organizare.
Existenþa unui simplu ansamblu artistic
nu este suficientã. Aºa cã aceastã

instituþie are nevoie de cineva care sã
punã cap la cap toate piesele puzzle-ului.
Sînt manager de doi ani ºi împreunã cu
echipa cu care lucrez, cu dirijorul
principal Ana Ungureanu ºi cu atenþia
sporitã a directorului nostru de onoare,

dirijorul Ion Marin, am început sã
învîrtim un mecanism de organizare a
concertelor. Visez sã devenim un
mecanism de organizare a concertelor
noastre foarte competitiv pe piaþa
internaþionalã.

Prin muzicã, România
de peste zece 
ani va fi altfel

Copiii învaþã reguli de igienã,
iar adulþii sunt trimiºi la
cursuri profesionale

Se gandesc in permanenta cum sa ii ajute pe
cei cu care soarta nu a fost prea darnica. Au
donat articole vestimentare, echipamente
medicale si asigura 15 portii de hrana pentru
seniorii care abia traiesc de la o luna la alta.
Este vorba de membrii Asociatiei Umanitare
“Impreuna pentru ei”.

Dupa ce s-au implicat in ajutorarea
maramuresenilor, Asociatia Umanitara
“Impreuna pentru ei” din Baia Mare deruleaza
acum proiectul “Centrul de Aproape”, finantat
de Fundatia Soros. Valoarea acestuia se ridica
la 19.841,52 de dolari, cofinantarea asociatiei
fiind de 4.841,58 de dolari. “Scopul proiectului
il constituie abordarea integrata a nevoilor
comunitatilor rome din Sarulesti Gara si Dor
Marunt din judetul Calarasi. Programele pe care
le desfasuram sunt axate pe educatie, sanatate,
locuire si locuri de munca”, sustine Gabriela
Pop, reprezentanta a asociatiei.

Minunatele aventuri ale
romilor ºi ale caprelor
franþuzeºti

Aºa capre, aºa sacrificii Dupã ce au primit
caprele, romii ºi-au fãcut garduri. Când ai ce sã
aperi, parcã nu-þi mai vine sã stai cu o þandãrã
la locul ei ºi trei lipsã. Pe urmã, s-au pus sã
construiascã adãposturi în curte. Gratis, gratis,
dar capra nu se creºte singurã. Un þarc cât de
mic, luminos, bine aerisit, dar nici sã crape
animalele iarna de frig, tot au trebuit sã-ºi facã
romii. Pe cât de generoase, pe atât de
pretenþioase sunt caprele franþuzeºti. Pe urmã,
au fãcut romii training-uri: ce-i aia caprã alpinã
franþuzeascã, ce mãnâncã, cum o mulgi, când o
dai la montã, când se supãrã (ºi caprele se
supãrã, ca oamenii, ºi nu mai mânâncã), cum o
faci sã se simtã confortabil. Ce sã mai, au
învãþat romii din Nemºa tot ce înseamnã
"animal well-being". Caprã rãsfãþatã egal caprã
mai sãnãtoasã, adicã mai mult lapte pentru romi
ºi pentru þãpiºori. Unde mai pui cã un ied de 5-
6 luni îl vinzi cam cu 1.000 de lei. Pãi chiar cã
îþi vine sã pupi zilnic capra aia.

Cu toatã diferenþa de vîrstã (ne separã trei decenii), Romulus Rusan
mi-a spus, nu multã vreme dupã ce ne-am cunoscut în biroul sãu de
deasupra tumultului din Piaþa Amzei, la mijlocul anilor '90, nu-mi aduc
bine aminte data, dar era cu siguranþã pe la mijlocul nesfîrºitei ºi lipsitei
de istorie guvernãri Vãcãroiu, cînd timpul parcã îngheþase, "spune-mi,
te rog, Romi". M-am obiºnuit cu greu, dar m-a corectat adesea, de-a
lungul întîlnirii noastre. Eram împreunã cu Constantin Ticu
Dumitrescu, la debutul lungilor noastre întîlniri ºi discuþii privind legea
deconspirãrii Securitãþii ºi cînd abia începuse, alãturi de Ana Blandiana,
discuþiile cu Administraþia Naþionalã a Penitenciarelor pentru preluarea
Penitenciarului Sighet ºi transformarea lui în ceea ce e astãzi -
Memorialul Sighet, cel mai important templu al memoriei victimelor
comunismului din România ºi, cu siguranþã, printre primele muzee care
au ca obiect istoria totalitarismului comunist din lume (ca datã a
înfiinþãrii, ca realizare ºi numãr de vizitatori). Dragul de Romi! Aici, la
Sighet, ºi-a zidit energia sa din ultimele douã decenii ºi jumãtate ale
vieþii.

Dormind
printre martiri

Artur Conka
fotografiazã romii
sãraci pe care i-a
lãsat în urmã

Artur Conka este unul dintre puþinii romi care îºi documenteazã
comunitatea din spatele aparatului de fotografiat. Este originar din
Lunik IX, una dintre cele mai mari ºi mai sãrace comunitãþi rome din
Slovacia. A cãlãtorit cu familia prin Europa înainte de a se stabili în
Marea Britanie la opt ani. Mult mai târziu, licenþiat în fotografie, 

A descoperit cã multe sunt diferite. Locul vesel de care îºi aducea
aminte din copilãrie a fost înlocuit de o comunitate segregatã rasial,
alcãtuitã din 10 000 de oameni în proporþie de 99% ºomeri ºi bolnavi,
printre care predominã consumul de droguri. În timpul petrecut acolo,
a filmat ºi un scurt documentar despre viaþa de zi cu zi din Lunik IX,
pe care ar trebui sã-l vezi.

Pe scurt
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La nivelul judeþului Mureº, numãrul
infracþiunilor ale cãror victime sunt
minori este în creºtere ºi anul trecut
un sfert dintre acestea (16 din 64) au
fost abuzuri sexuale, se aratã într-un
comunicat al poliþiei, prezentat de
Agenþia Naþionalã de Presã Agerpres.
Pentru a vedea care sunt problemele
care intrã sub incidenþa legilor cu
care se confruntã minorii, am
discutat cu reprezentanþii poliþiei ºi
cu cei de la Protecþia Copilului.

Cele mai frecvente infracþiuni
"Din datele furnizate de Inspectoratul

Judeþean de Poliþie Mureº rezultã faptul cã
abuzurile asupra minorilor se manifestã cel
mai frecvent sub forma abuzurilor fizice,
dintre acestea violenþa sexualã asupra
minorilor fiind cel mai frecvent întâlnitã.
Astfel, din statisticile privind
infracþionalitatea sesizatã, în urma unei
analize comparative rezultã cã, în anul
2012, au fost sesizate nu mai puþin de 49
de infracþiuni în care au fost implicaþi
minori, numãrul acestora crescând

semnificativ în anul 2013, când au fost
sesizate 64 de infracþiuni în care victimele
au fost minori. Cele mai multe dintre
acestea au fost infracþiuni de act sexual cu
minor, un caz sesizat s-a referit la o
infracþiune de incest, ºapte au fost
infracþiuni de rele tratamente aplicate

minorilor ºi o infracþiune de pruncucidere.
Se observã cã dinamica criminalitãþii
sesizate cu consecinþe grave asupra
dezvoltãrii fizice ºi psihice asupra
minorilor cunoaºte un trend crescãtor", se
aratã în comunicatul prezentat de
Agerpres.

Abuzurile asupra minorilor se
intensificã la nivelul judeþului Mureº

Administraþia publicã din oraºul
Novaci va demara lucrãrile pentru
construcþia unui nou imobil în care elevii
din oraº vor învãþa. Actuala clãdire unde
se aflã unitatea de învãþãmânt este
degradatã, astfel cã era necesarã o astfel
de investiþie. Autoritãþile au încercat în
ultimii ani sã obþinã fonduri, iar acum
demersurile au dat roade, astfel cã Banca
Mondialã asigurã fondurile pentru
proiectul care se ridicã la aproximativ
600.000 de euro.

Proiectul s-a aflat pe lista de investiþii
a edilului Dumitru Leuºtean încã de când

acesta a preluat conducerea administraþiei,
iar de anul viitor, elevii vor avea parte de

condiþii excelente în instituþia de
învãþãmânt. Conform planului realizat,
unitatea ºcolarã va deþine cinci sãli de
clasã, o cancelarie ºi grupuri sanitare.
Investiþia va demara cât mai curând, dat
fiind cã a fost desemnatã inclusiv firma
care se va ocupa de realizarea noului
imobil care va fi construit pentru un
învãþãmânt modern. Termenul de execuþie
este de un an, iar din vechea ºcoalã va fi
pãstrat doar mobilierul, acesta având o
valoare specialã pentru profesori, dat fiind
cã majoritatea obiectelor de mobilier
dateazã de la 1926.

AAuuttoorrii ttããþþ ii llee ddiinn NNoovvaaccii ddeemmaarreeaazzãã lluuccrrããrrii llee ppeennttrruu
oo ººccooaallãã nnoouuãã!! IInnvveesstt ii þþ iiaa eessttee ddee mmiiii ddee eeuurroo!!

Oana Dorobanþu, Centrul
de Resurse Juridice:
Sistemul educaþional
românesc nu pare sã aibã
vreo legãturã cu
nediscriminarea ºi cu
incluziunea

Am mai vorbit despre cum ºi de ce (nu)
abordeazã brandurile diversitatea în
comunicare. ªi-am maisemnalat ºi un caz în
care o revistã încuraja copiii de grãdiniþã sã
gãseascã intrusul. Ne oprim acum în curtea
unui ONG care se ocupã fix cu combaterea
discriminãrii în sistemul educaþional de la
noi.

Centrul de Resurse Juridice, specializat pe
probleme legate de drepturile omului,
încearcã prin proiectul "Educaþia fãrã
discriminare e ºi treaba mea!" sã atragã
atenþia asupra hibelor din sistem ºi sã
determine autoritãþile sã le corecteze.

Echipa care lucreazã la proiect e formatã
din trei oameni ai ONG-ului, plus
colaboratori. De exemplu, Sergiu Vasile ,
Utopia Balcanicã etc.) face ilustraþii, Alex
Lungu (Copy-Me) face video, Andrei
Zlãtescu ºi Irina Costache (experþii în
drepturile omului) analizeazã manuale, trei
actori romi vorbesc într-un spot TV despre
Holocaustul românesc ºamd. 

De unde apuci o
schimbare de narativa, cu
echipa care a produs
documentarul “Sunt
doctor rom”

Roma Health Scholarship Program e un
proiect gândit de Open Society Foundations
(Soroº, da) ºi susþinut de Roma Education
Fund. Scopul lui e sã susþinã tinerii romi care
performeazã într-un anumit domeniu. În
2016, ActiveWatch, organizaþia de drepturile
omului care, printre altele, semneazã
campaniile de comunicare pentru Roma
Health Scholarship Program din 2008
încoace, a produs pentru program Sunt doctor
rom, un documentar de aproape 35 de minute
despre vieþile medicilor romi, bursieri ai
programului, din spitalele româneºti.

Vocea Romilor

Darurile de Crãciun au
ajuns în acest an ºi la copiii
sãrmani din cãtunul Bahna
Arini al comunei Preuteºti, prin
voinþa unor preoþi din
Protopopiatul Fãlticeni ºi a
unor reprezentanþi ai Ocolului
Silvic Bisericesc "Silva-
Bucovina". Acþiunea acestor
oameni de bine a adus bucurie
în sufletele copiilor din acest
cãtun izolat, în care locuiesc
peste 70 de familii de romi cu
venituri modeste.

Iniþiativa de a face daruri ºi
a aduce zâmbetul pe buzele
acestor copii, care au mai rar

parte de asemenea bucurii, a
aparþinut preoþilor

Protopopiatului din Fãlticeni,
sub conducerea preotului

protopop Adrian Dulgheriu, în
parteneriat cu reprezentanþii
Ocolului Silvic Bisericesc
"Silva-Bucovina", sub
conducerea ºefului de ocol,
inginer Rareº Hrestic, care au
adunat 80 de pachete
consistente cu dulciuri ºi
rechizite ºcolare pentru micuþii
preºcolari ºi elevi de la ªcoala
Primarã Bahna Arini. La
acþiune au pus umãrul preoþii
din 14 parohii ale zonei
Fãlticeni, amintind aici preoþii
Adrian Dulgheriu, din parohia
Leucuceºti, Mihail Saftiuc, de
la parohia Dolhasca

Ocolul Silvic Bisericesc ºi Protopopiatul
Fãlticeni au oferit daruri copiilor de Crãciun
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Romii sunt discriminaþi în România la
aproape toate nivelurile. O spune la
RFI directorul executiv al organizaþiei
Romani CRISS, Marian Mandache, în
condiþiile în care luni este marcatã
Ziua Internaþionalã pentru Eliminarea
Discriminãrii Rasiale.

Cum se manifestã discriminarea
romilor în România? "În cazul romilor
vorbim despre discriminare la aproape toate
nivelurile. Vorbim despre faptul cã atunci
când se nasc, copiii sunt de la vârstã micã
segregaþi în spitale. Apoi în ºcoli, când
încep ºcoala, se formeazã clasele întâi, în
care ei sunt separaþi dupã culoarea pielii, un
lucru absolut inacceptabil. Vorbim de
faptul cã existã în continuare foarte multe
abuzuri, intervenþii în forþã ale Poliþiei, care
se soldeazã de multe ori cu persoane rãnite
sau chiar ucise, în sensul ãsta au fost ºi
câteva decizii la Strasbourg, care au venit
anul ãsta ºi anul trecut. Vorbim despre
faptul cã accesul la locurile de muncã este
în continuare restricþionat discriminatoriu
pentru romi", explicã Marian Mandache.

"Sunt trei tipuri principale de segregare
ºcolarã. Vorbim despre faptul cã uneori
avem de exemplu la nivelul unei comune
sau chiar al unui oraº mai multe ºcoli pe
raza localitãþii, dintre care una dintre ele
este aºa-numita ºcoalã þigãneascã, unde
sunt direcþionaþi toþi copiii respectivi, de
etnie romã, iar în rest, numãrul acestora este
foarte mic. În aceste ºcoli calitatea
învãþãmântului este foarte-foarte slabã ºi
am identificat foarte multe situaþii în care
copii de clasa a opta nu ºtiu sã scrie ºi sã

citeascã. Un alt fel de separare este cel pe
criteriul clasei, în sensul cã spre exemplu la
formarea claselor întâi, dacã existã mai
multe clase paralele, întâi A, B, C, de regulã
în clasele întâi A ºi B se plaseazã mai mult
copiii de etnie românã sau maghiarã, iar în
ultima clasã de obicei, fie cã e B, fie cã e C,
se direcþioneazã copiii de etnie romã, astfel
ei sunt separaþi, unii fiind într-o clasã, iar
ceilalþi în altã clasã. Existã ºi situaþii în care
copiii romi sunt pe baza unor teste care sunt
incorect administrate,

Marian Mandache (Romani
CRISS) la RFI: Copiii romi sunt
segregaþi în ºcoli ºi spitale

O tânãrã de etnie romã
din Botoºani a ajuns
cunoscutã dupã ce a
postat un clip pe Internet

O tânãrã de
etnie romã din
Botoºani a ajuns
cunoscutã atât
în þarã, cât ºi
peste hotare
dupã ce a postat
un clip pe
Youtube, în care
transmite un
mesaj despre
discriminare ºi
reuºitã.

Este vorba
despre Perla
S c r i p c a r i u ,
tânãra care s-a fãcut remarcatã prin inteligenþa sa ºi prin faptul
cãa fost admis  la cinci universit ci de top din Marea Britanie.
Clipul realizat de botoºãneancã a ajuns pe pagina oficialã a
Ambasadei Americii ºi a strâns zeci de vizualizãri, scrie

"Bunã, sunt Perla. Cu toate cã m-am confruntat cu
numeroase situaþii discriminatorii ºi de multe ori am fost
privitã cu superioritate datoritã faptului cã sunt de etnie romã,
aceste situaþii nu m-au împiedicat sã îmi doresc sã obþin cât
mai mult ºi sã mã dezvolt atât din punct de vedere educaþional,
cât ºi profesional. De aceea îmi doresc sã mã implic în
dezvoltarea comunitãþilor de romi ºi a imaginii eronate pe care
mulþi dintre noi o avem în societate. Îmi doresc sã vãd cât mai
mulþi tineri implicându-se în îmbunãtãþirea comunitãþilor lor
indiferent de mediul din care aceºtia provin", este mesajul
tinerei.

Joi, 15 decembrie 2016, de la orele
10.00, în sala de conferinþe din Complexul
de Servicii Sociale Floare Roºie, sector 6,
are loc o consultare publicã pentru
identificarea nevoilor de încadrare pe piaþa
muncii a persoanelor vulnerabile.

Cei vizaþi sunt: tineri peste 18 ani ce
pãrãsesc sistemul de protecþie al statului,
femei, familii monoparentale ºi familii cu
mai mult de doi copii, romi ºi persoane cu
dizabilitãþi, victime ale violenþei în familie,
persoane aflate în detenþie, persoane aflate în
cãutarea unui loc de muncã. În regiunea
Bucureºti - Ilfov, 1.110 persoane au
desfãºurat cursuri de calificare în meseriile:
lucrãtor în comerþ, legãtor manual, îngrijitor

bãtrâni la domiciliu, florar-decorator, brutar,
operator date, frizer, manichiurã-pedichiurã,

technician maseur, confecþioner asamblor
articole textile, peisagist.

Grupuri vulnerabile

Colegiul director al Consiliului
Naþional pentru Combaterea
Discriminãrii a amendat, în ºedinþa de
miercuri, o publicaþie online, cu 14.000
de lei, pentru anunþuri discriminatorii la
adresa romilor.

"Publicarea unor anunþuri, cum ar fi:
'caut familie sã mã întreþinã… fãrã þigani
ºi alte etnii', 'cumpãr apartament, curte
comunã, fãrã þigani', 'vând apartament…
în curte nu sunt þigani' reprezintã
discriminare conform art. 2 alin. 1
coroborat cu art. 2 alin. 4 din OG 137/
2000, republicatã, cu modificãrile ºi

completãrile ulterioare, ºi încalcã dreptul
la demnitate, conform art. 15 din aceeaºi

ordonanþã. Colegiul director a aplicat
publicaþiei o amendã contravenþionalã în
cuantum de 14.000 lei (câte 2.000 lei
pentru fiecare anunþ în parte), conform
prevederilor art. 26 alin. 1 din OG 137/
2000", se aratã într-un comunicat al
CNCD, transmis AGERPRES.

Hotãrârea motivatã va fi comunicatã
pãrþilor, în termen legal, ºi este supusã
cãii de atac la instanþã de contencios
administrativ.

Potrivit sursei citate, reclamata va
publica pe propria paginã de internet un
rezumat al hotãrârii în speþã.

CCNNCCDD:: OO ppuubbll iiccaa þþ iiee oonn ll iinnee aammeennddaattãã ppeenntt rruu
aannuunnþþuurr ii dd ii ssccrr iimmiinnaa ttoorr ii ii llaa aaddrreessaa rroommii lloorr

Raport despre drepturile
copilului ãn România.
Discriminarea, agresivitatea,
scãderea vaccinãrilor –
motive de alarmã

Organizatia Salvati Copiii Romania a monitorizat, pe
parcursul a sapte ani (2008 – 2015) mai multi indicatori ai
respectarii drepturilor copiilor in Romania, date pe care le-
a folosit ca fundament pentru Raportul Alternativ Periodic,
care va fi prezentat Comitetului ONU pentru Drepturile
Copilului, in 3 octombrie 2016, la Geneva. Organizatia
non-guvernamentala a identificat mai multe semnale de
alarma precum saracia, cu una dintre cele mai perfide
consecinte ale ei, abandonul scolar, rata ridicata a
mortalitatii infantile, in principal determinata de cauze
prevenibile si afectiuni tratabile in conditiile unui sistem
medical functional, scaderea ratei vaccinarilor, care atrage
dupa sine revenirea unor boli eradicate sau cu incidenta
scazuta, stigmatizarea si discriminarea copiilor in
comunitate si scoala, pe criterii economice, de etnie, de
sanatate, cultura agresivitatii ca metoda de educatie.
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Primãria Vaideeni face
toate eforturile pentru
bunãstarea rromilor din
localitate. În urmã cu
aproximativ o luna în
cadrul întâlnirii grupului
de lucru mixt cu privire la
problemele romilor rudari
din catunul Atarnati cu un
numar de 8oo de
persoane , aceºtia din
urmã au ridicat o serie de
probleme, pe care
primarul a promis  si   le-
a   rezolvã rromilor rudari
cea a drumurilor. 

Având în vedere drumurile
au fost   impracticabile,
primarul Achim Baluta  a
asfaltate  drumul   spre  colonia
romilor  rudarii  Primarul
comunei Vaideeni, Achim
Baluta este total de acord cu
cerinþele rromilor ºi este
dispus chiar sã suporte o parte
din cheltuielile investiþiei. in
costructia de case sociale
pentru  romii  si persoane
defavorizate    Marele semn de
întrebare pe care îl ridicã este

dacã beneficiarii investiþiei vor
putea fi responsabilizaþi Ceea
ce mã neliniºteºte având în
vedere cã majoritatea famiilor
trãiesc din alocaþii ºi din
ajutoare sociale, foarte puþini
dintre ei având un loc de

muncã stabil Noi suntem
foarte mulþumiþi de domnul
primar Baluta. El ne-a promis
ºi s-a þinut de cuvânt. il credem
cu toþii cã nu ne va dezamãgi.
Este  un primar  de nota 1O Si
ajuta familile nevoiase  din

comuna Vaidieni  la
sarbatorile  de Creciun
PRIMARIA SE IMPLICA in
ajutorarea copilor  elevii din
scolile   comuneii  Vaideeni
un primar alaturi  la bine si rau
cu romani si romii.

PRIMARUL ªI ÞIGANII

Partida Romilor "Pro-Europa", Prefectura Vrancea, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Vrancea în parteneriat cu Primãria mun. Focºani au
organizat astãzi, ora 9, în sala mare a Ateneului Popular "Mr. Ghe.
Pastia" un spectacol dedicat Zilei Minoritãþilor. Spectacolul a fost
susþinut de aproximativ 100 de copii de la ºcoli din Sl. Bradului,
Coroteni, Jitia, Dumbrãveni, Focºani ºi a cuprins un program de dansuri
precum ºi cântece ºi poezie în limbile românã, rromani, maghiarã ºi
italianã. "Mulþumim autoritãþilor Prefectura Vrancea, Primãria mun.
Focºani, Consiliul Judeþean Vrancea precum ºi sponsorilor noºtri pentru
sprijin. De asemenea mulþumesc copiilor ºi cadrelor didactice pentru
spectacolul oferit, spectacolul lor fiind cu adevãrat unul reuºit. Doresc sã
transmit tuturor Sãrbãtori Fericite ºi La Mulþi Ani", a declarat Toader
Constantin, preºedintele organizaþiei Vrancea a Partidei Romilor "Pro-
Europa". La finalul evenimentului toþi copii au primit un pachet de hranã
caldã ºi apã platã din partea sponsorilor. Tot cu aceastã ocazie
oficialitãþile, organizaþiile ºi persoanele care au sprijinit Partida Romilor
"Pro-Europa", în cursul anului 2016, au primit diplome din partea
Partidei Romilor lista evidenþiaþilor cuprinzând ºi elevii ºi cadrele
didactice care au fãcut ca acest spectacol sã poatã fi realizat. 

Vocea Romilor

Salvaþi Copiii!
Discriminarea,
agresivitatea, scãderea
vaccinãrilor - cauzele
regresului social

Salvaþi Copiii! Mai mult de jumãtate
dintre copiii din România (52,2%) trãiesc în
risc de sãrãcie sau excluziune socialã, media
în statele membre ale UE fiind de 28%

Salvaþi Copiii!, organizaþie preocupatã
exclusiv de combaterea problemelor pe care
le întâmpinã copiii în viaþa de zi cu zi, a
realizat un studiu ale cãrui cifre sunt cel
puþin îngrijorãtoare. Redãm, mai jos,
rezultatele complete:

Sãrãcia, cu una dintre cele mai perfide
consecinþe ale ei, abandonul ºcolar, rata
ridicatã a mortalitãþii infantile, în principal
determinatã de cauze prevenibile ºi afecþiuni
tratabile în condiþiile unui sistem medical
funcþional, scãderea ratei vaccinãrilor, care
atrage dupã sine revenirea unor boli
eradicate sau cu incidenþã scãzutã,
stigmatizarea ºi discriminarea copiilor în
comunitate ºi ºcoalã, pe criterii economice,
de etnie, de sãnãtate, cultura agresivitãþii ca
metodã de educaþie sunt indicatori relevanþi
pentru modul în care România, atât la nivelul
autoritãþilor decidente, cât ºi la nivelul
societãþii, ºtie sã îºi protejeze copiii. Salvaþi
Copiii România a monitorizat, pe parcursul a
ºapte ani (2008 - 2016)  aceºti indicatori, ca
fundament pentru Raportul Alternativ
Periodic, care va fi prezentat Comitetului
ONU pentru Drepturile Copilului, în 3
octombrie 2016, la Geneva.

HAITA DE LUPI
“Primii trei lupi sunt cei mai slabi si

bolnavi. Ei imprima ritmul de mers intregii
haite. Daca ar fi invers, ei ar ramane in urma
si vor pieri. In caz de ambuscada, ei sunt
primii sacrificati. Mergand in fata, acestia
batatoresc poteca prin zapada, pentru a
economisi puterile celor din urma lor.

Sunt urmati de cinci lupi puternici care
formeaza avangarda, iar in mijloc se afla
averea haitei – 11 lupoaice. Apoi, alti cinci
lupi care formeaza ariergarda.

Si ultimul, aproape izolate de haita, este
conducatorul. El trebuie sa-si vada toata
haita, pentru a o controla, dirija, coordona si
a da comenzile necesare.” Asa ne dorim si
noi Atiganii, Romii , Tiganii un LIDER. Nu

mascote CONTEMPORANE.

Pe scurt

Spectacol de ziua
romilor susþinut de copii
de ºcoli din Vrancea

GGaallaa ddee eexxcceelleenn þþãã
ppeenntt rruu rroommii llaa CCrraa iioovvaa

Centrul Naþional de Culturã a Romilor "Romano Kher" ºi
Asociaþia Partida Romilor "Pro-Europa" au organizat sâmbãtã,
12 decembrie 2015, de la ora 16:00, Gala de Excelenþã pentru
Romi, la Casa de Culturã a Studenþilor din Craiova.

Au fost acordate urmãtoarele premii:
Categoria "Educaþie": Lucian Cherata, inspector pentru

minoritãþi la ISJ Dolj;
Izabela Tiberiade, olimpicã internaþionalã, studentã SNSPA;
Categoria "Culturã": Mihaela Pãtran, studentã UMF Craiova;
Gabriel Iustinian Boancã, Isaura Tiberiade, Maria Alexandra

Feraru, Alexandru Iulian Camen, elevi ai Liceului de Arte "Marin
Sorescu" din Craiova;

Sandu Viorel Curt, doctorand, grafician sculptor;
Categoria "Iniþiative pentru romi": Daniel Rãdulescu,

preºedinte Asociaþia "Sastipen"
Nelu Pavel, preºedinte Asociaþia Partida Romilor "Pro-

Europa", Gorj;
Categoria "Implicare instituþionalã": Lia Olguþa Vasilescu,

primar municipiul Craiova;
Ion Prioteasa, preºedinte CJ Dolj;
Ion Cãlinoiu, preºedinte CJ Gorj;
Aladin Georgescu, preºedinte CJ Mehedinþi;
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Sãrbãtorile
sfârºitului de an

îmi oferã
prilejul fericit de

a transmite
vâlcenilor cele

mai alese ºi
curate gânduri

ºi urãri de sãnãtate, bucurii ºi echilibru
sufletesc. Anul care vine sã vã alunge

lipsurile ºi neliniºtile, sã vã
umple inimile cu bunãtate,

speranþe ºi iubire! 

SÃRBÃTORI
FERICITE!

Nicolae Sãrdãrescu, 
primarul oraºului Horezu

Magia
Crãciunului ºi
a Sãrbãtorilor

de Iarnã se
aºeazã încet,
încet peste
gândurile

noastre ºi nu
mai avem loc decât pentru Bucurie, Speranþã ºi
Iubire. Doresc ca în preajma sãrbãtorilor sã le
transmit tuturor vâlcenilor sã aibã parte de un
Crãciun plin de fericire, sãnãtate, cãldurã în

suflete ºi un an mai bun. 

SÃRBÃTORI
FERICITE!

Florian Ioniþã, seful
Serviciului Poliþiei
Rutiere Vâlcea

Magia acestor zile sã vã umple sufletul
de liniºte ºi viaþa de împliniri.  Transmit
un gând bun tuturor vâlcenilorºi le urez

ca sãrbãtorile de iarnã sã le aducã
sãnãtate, bucurii ºi echilibru sufletesc. 

Crãciun Fericit 
ºi un An Nou plin de

împliniri!!

Geani Deaconu,
ºeful Biroului 

Poliþiei Rutiere
Râmnicu Vâlcea

Magia acestor zile sã vã umple sufletul
de liniºte ºi viaþa de împliniri.

Conducerea Bibliotecii Judeþene „Antim
Ivireanu“ le transmite un gând bun

vâlcenilor ºi le ureazã ca sãrbãtorile de iarnã
sã le aducã sãnãtate, bucurii ºi

echilibru sufletesc. 

Crãciun Fericit
ºi un An Nou plin de împliniri!

Remus Grigorescu, 
directorul Bibliotecii Judeþene „Antim Ivireanul“

Sãrbãtorile sfârºitului de an ne oferã prilejul
fericit de a transmite vâlcenilor cele mai

alese ºi curate gânduri ºi urãri de sãnãtate,
bucurii ºi echilibru sufletesc. Anul care vine

sã vã alunge lipsurile ºi neliniºtile, sã vã
umple inimile cu bunãtate,

speranþe ºi iubire! 

SÃRBÃTORI FERICITE! 
Dumitru Persu, consilier judeþean

Sfintele sãrbãtori de sfârºit de an sã vã întãreascã în
dreapta credinþã, sã vã aducã în viaþã ºi în suflet numai

bucurii, pace ºi împliniri, multe realizãri pe toate
planurile, precum ºi multã sãnãtate! 

SÃRBÃTORI FERICITE!
Varsanufie Prahoveanul, Arhiepiscopul Râmnicului

Fie ca liniºtea ºi
bucuria aduse
de sãrbãtori sã
vã însoþeascã pe

tot parcursul
anului ce va urma. 

SÃRBÃTORI FERICITE!
GHEORGE POPOLAN, 
primarul comunei Dãeºti



Magia acestor zile sã vã umple sufletul de
liniºte ºi viaþa de împliniri. Vã transmit un

gând bun vã urez ca
sãrbãtorile de iarnã sã vã
aducã sãnãtate, bucurii ºi

echilibru sufletesc. 
Crãciun Fericit ºi un An

Nou plin de împliniri!
EUGENIA NICOLESCU, 

inspector ºcolar pentru minoritãþi
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Vã urez multã
sãnãtate,
bucurii ºi
împlinirea

tuturor
dorinþelor. Vã

doresc sã
realizaþi tot ce

vã propuneþi în 2017.

La mulþi
ani!

Prof. univ. dr. ªtefan GÃITÃNARU,
decanul Facultãþii de Litere din

cadrul Universitãþii din Piteºti

vã urez sãrbãtori de poveste, în care
magia iernii sã vã îmbogãºeascã
sufletele, trecând cu puritate ºi
mulþumire pragul noului an!

Cristian Teodor Neamþu, AUDITOR
PUBLIC la Adtm. localã Cãlimãneºti

Magia
Crãciunului

ºi a
Sãrbãtorilor
de Iarnã se

aºeazã încet,
încet peste
gândurile

noastre ºi nu
mai avem

loc decât pentru Bucurie, Speranþã ºi Iubire. Doresc ca în
preajma sãrbãtorilor sã le transmit tuturor vâlcenilor sã

aibã parte de un Crãciun plin de fericire, sãnãtate,
cãldurã în suflete ºi un an mai bun. 

SÃRBÃTORI
FERICITE!

ANDRA BICA, inspector
ºcolar general

Sãrbãtorile de
iarnã sã vã

acopere inimile
cu bucurie, sã
vã cãlãuzeascã
paºii spre un
An Nou mai
bun, iar colindele sã vã mângâie

sufletele. Le doresc din suflet tuturor
vâlcenilor sã întâmpine 2017 cu

dragoste ºi cãldurã. 

La mulþi ani!
Adrian Buºu,

vicepreºedinte al
Consiliului

Judeþean Vâlcea

Primar,
Ionel Vlãdulescu

Fie ca lumina sãrbãtorilor sã vã
acopere sufletele de bucurie, sã
vã cãlãuzeascã paºii spre un An

Nou mai bun, colindele sã vã
mângâie sufletele, iar lumina

sfântã sã vã ocroteascã.
Întâmpinaþi 2017 cu dragoste ºi

cãldurã.

ION DOBRESCU, director CEZ

Bogdan ªtefan,
primarul
oraºului Bãbeni
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Tânãr din România, bãtut ca pe
hoþii de cai de poliþiºti francezi. De
circa o sãptãmâna circula pe reþelele
de socializare un clip în care un
tânãr de din România, care se
presupune ca ar fi de naþionalitate
romã, este prins ºi bãtut cu
bestialitate de poliþiºti sub acoperire
din Franþa.

Acesta se pare ca era urmãrit de
ceva vreme de cãtre poliþiºti pentru
înºelãtorie. Cum la noi jocul de
noroc "ALBA NEAGRA" nu mai
are succes, tânãrul s-a mutat in
FRANTA acolo unde credea ca va
reuºi sa se îmbogãþeascã mizând pe
naivitatea francezilor.

Politistii l-au prins in flagrant si
l-au batut ca pe hoþii de cai. Nu

aprobam gestul lor, însa cu siguranþa
el este un SEMNAL DE ALARMA

Tânãr de naþionalitate romã
prins ºi bãtut cu bestialitate
de poliþia din Franþa

Franþa îºi asumã responsabilitatea
pentru trimiterea în lagãre de
concentrare a mii de romi în timpul
regimului de la Vichy, instituit în cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial, a
declarat preºedintele francez
Francois Hollande, citat de France
24.

"A venit ziua ca adevãrul sã fie spus",
a afirmat Hollande în cadrul primei vizite
prezidenþiale la lagãrul de concentrare al
romilor, cu ocazia unei ceremonii de
comemorare în localitatea Montreuil-
Bellay, din centrul Franþei.

"Franþa recunoaºte suferinþele
popoarelor nomade care au fost închise în
lagãre de concentrare ºi îºi recunoaºte
responsabilitatea pentru aceasta", a

adãugat preºedintele francez.
Romii au fost persecutaþi în timpul

Holocaustului, asemenea evreilor. Potrivit
estimãrilor, în timpul celui de-al Doilea

Rãzboi mondial în lagãrele franceze au
decedat între 220.000 ºi 500.0000 de
persoane rome.

Regimul de la Vichy este un sistem de
guvernare fascist instituit dupã
înfrângerea Franþei de Germania, în 1940.
Acesta a fost suspus în totalitate
guvernãrii naziste ºi a fost înlãturat de la
putere în anul 1944, în momentul în care
forþele aliate ºi generalul Charles de
Gaulle au eliberat Franþa ºi au stabilit un
Guvern provizoriu.

Între 6.000 ºi 6.500 de romi au fost
închiºi în 31 de lagãre, cel mai mare din
acestea fiind cel din Montreuil-Bellay,
unde peste 2.000 de persoane au fost
trimise între noiembrie 1941 ºi ianuarie
1945. Aproximativ o sutã dintre aceºtia au
murit.

Preºedintele Francois Hollande recunoaºte genocidul
romilor întreprins de Franþa în al Doilea Rãzboi Mondial

Dupa ce i-au scandalizat pe englezi
cu furturile din magazine sau tupeul de
a se instala fara permisiune in casele
neocupate, romii din tara noastr au
reusit sa starneasca interesul oamenilor
din renumitul oras universitar
Cambridge.

Instalati intr-o zona intens
circulata, doi tineri – unul cu o
trompeta si altul cu un acordeon –
acompaniati la saxofon de un baietel
de cativa ani au reusit sa atraga atentia
a zeci de locuitori cu “recitalul” lor”.
Multi dintre ei s-au grabit sa-i
fotografieze sau sa-i filmeze pe romi.

Þiganii din România au ajuns la Cambridge ºi
i-au lãsat pe englezi cu gura cascatã

ANUNÞ ANGAJARE

S.A APAVIL S.A , cu sediul în Râmnicu Vâlcea,
str. Carol I, nr. 3-5, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi:

• electrician – 1 post la Sectorul Cãlimãneºti,
Centrul Exploatare Nord;

• electrician – 1 post la Sectorul Horezu, Centrul
Exploatare Vest;

• electrician – 3 posturi la Serviciul Mecano-
Energetic;

Condiþii de participare:
Studii medii – ºcoalã profesionalã sau liceu cu

profil electric;
Certificat de calificare profesionalã – în domeniu;
Permis de conducere categoria B;
Autorizare ANRE gr. II B;
sau
Sã îndeplineascã condiþiile de calificare

profesionalã acceptabile pentru obþinerea autorizãrii
ANRE ( conform Ordinului 11/2013 ANRE);

În vederea participãrii la concurs persoanele
interesate sunt rugate sã depunã pânã la data de
16.01.2017, ora 14:00,  o cerere de participare la
Compartimentul Registraturã ºi Relaþii cu publicul din
str. Carol I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea.

Cererea de participare va fi însoþitã de:
- curriculum vitae;
- copie buletin / carte identitate;
- copie a permisului de conducere;
- copie Autorizare ANRE grad II B
sau, pentru verificarea încadrãrii în condiþiile de

calificare profesionalã acceptabile pentru obþinerea
autorizãrii ANRE ( conform Ordinului 11/2013
ANRE) urmãtoarele documente:

- copie dupã actele ºi diplomele de studii;
- copie integralã a carnetului de muncã;
Concursul constã în :
- probã scrisã;
- probã practicã;
Data ºi locul de desfãºurare a concursului vor fi

anunþate ulterior, dupã selecþia cererilor de
participare depuse. Numai persoanele care
îndeplinesc condiþiile de participare vor fi
contactate.

Informaþii suplimentare ºi relaþii la telefon
0250739580 / 0350-805 461, interior 22, la Serviciul
Resurse Umane în intervalul orar 7,00 – 15,30.
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Robert Fico, prim ministru al
Slovaciei: "Nu mai tolerãm oamenii
care profitã de sistemul social, care
îi hãrþuiesc pe cetãþenii cinstiþi ºi
care deranjeazã liniºtea din oraºe ºi
din sate. Ajunge cu toleranþa.
Trebuie sã punem ordine în
comunitãþile þigãneºti!

Nouã ne este teamã sã spunem lucruri
care nu sunt corecte politic ºi, în felul
acesta, extremiºtii ºi radicalii profitã  ºi
utilizeazã acest limbaj care le aduce un
sprijin larg. Corectitudinea politicã nu
mai are loc în lumea aceasta." (Mai multe
aici: visegradpost.com)

Pe când ºi la noi adevãrul spus în faþã?
Pe când o sã renunþe ºi presa ºi
politicienii noºtri la aceastã mizerie
comunistã numitã Corectitudine Politicã
ºi care, în realitate, este noua cenzurã
impusã de marxismul cultural promovat
din SUA în toatã lumea?

Deºi cu toþii ºtim cã imaginea de
TARÃ A ÞIGANILOR ne este fãcutã de

presa internaþionalã datoritã þiganilor
plecaþi din România ºi care, în Occident,
se ocupã cu cerºitul, cu prostituþia, cu
hoþii ºi tâlhãrii, NU AVEM VOIE  sã
spunem "cã un grup de þigani din
România a fãcut cutare infracþiune", cã nu
e corect politic. Conform cenzurii, trebuie

sã spunem cã "un grup de români a fãcut
acel lucru". Sigur, ei sunt cetãþeni români
dar au o altã etnie ºi nu este nimic greºit
sã o definim în astfel de cazuri, pentru a
nu se mai crea aceastã confuzie lucratã în
laboratoarele sorosite potrivit cãreia
ROM= ROMÂN.

Primul ministru slovac: "Gata cu
toleranþa ºi Corectitudinea politicã. Vom
face ordine în comunitãþile de þigani!"

La ora patru, într-o dimineaþã de duminicã însoritã, în faþa
ochilor mei se contureazã o imagine ineditã: zeci de spectatori
dormind pe paturi de campanie în foaierul unei sãli a
MuseumsQuartier din Viena. Nu e de mirare, þinînd cont de faptul
cã se aflã la un spectacol maraton de 24 de ore! Muntele
Olimp,performance-ul lui Jan Fabre, a fost unul dintre cele mai
insolite evenimente ale Wiener Festwochen.

Ediþia din acest an, ultima sub directoratul lui Martin
Hinterhäuser, a cuprins 36 de evenimente din 25 de þãri, din Israel
pînã în Iran. În program s-au regãsit ºi alte nume celebre precum
Christoph Marthaler, Oskaras Kor unovas, Andriy Zholdak.
Festival cultural vienez de mare amploare, care are loc în fiecare
an timp de cinci sãptãmîni în lunile mai ºi iunie, Wiener
Festwochen cuprinde spectacole de teatru, operã ºi dans,
concerte, producþii invitate din lumea întreagã ºi, de asemenea,
acþioneazã în calitate de producãtor. Cu un buget de 14,4
milioane de euro (dintre care zece reprezintã subvenþii acordate
de Primãria capitalei austriece), ediþia din acest an a propus o
reflecþie asupra evoluþiilor socio-politice de stringentã actualitate.
"Miturile antice sînt o meditaþie asupra cruzimii", spune Fabre,
"societatea actualã este însã mult mai brutalã decît cea a
tragediilor greceºti."

Vocea Romilor

ÎÎnn ccããuuttaarreeaa iiddeenn tt ii ttãã þþ ii iiRomii ºi UE: poveste
cu duºi ºi întorºi

Uniunea Europeanã ºi multe capitale occidentale aºteaptã ca
România sã acþioneze matur, eficient ºi cu rezultate concrete în
douã direcþii: reforma justiþiei, lupta anticorupþie ºi romii. În
privinþa romilor, aºteptarea se dovedeºte mult mai lungã: sînt
necesare evoluþii în privinþa creºterii nivelului de educaþie,
reducerii sãrãciei în comunitãþile rome, asigurãrii infrastructurii
sociale, locuinþe, locuri de muncã.

Eºecul integrãrii romilor 

În timp ce aºteptãrilor legate de capitolul justiþie ºi
anticorupþie România le-a rãspuns consistent în ultimii ani, în
privinþa romilor progresele semnificative se lasã de mulþi ani
aºteptate. Lipsa rezultatelor este recunoscutã deschis, pînã într-
atît încît recenta crizã a refugiaþilor sã genereze în spaþiul public
replici prin care oficiali la cel mai înalt nivel de la Bucureºti
recunosc: "Ce sã facem cu mii de refugiaþi cînd noi nu am
rezolvat problema romilor?". ªi nu este doar problema României.
Explicînd deficitul de compasiune pe care îl manifestã Europa de
Est în privinþa refugiaþilor, New York Times include eºecul
integrãrii romilor în rîndul cauzelor refuzului þãrilor europene din
Est de a primi ori de a fi obligate sã accepte cote de refugiaþi.

Descântec de dragoste
Plecai în luncã
în Sfâta Duminicã
pe potecã necãlcatã
pe rouã nescuturatã
prin dragoste neadunatã
poteca dac-o cãlcai
roua cã o scuturai
ºi dragostile le adunai
ºi-n astã apã
ºi-n astã canã
le bãgai
ºi cu ele toate
pe corp mã spãlai;
nu mã spãlai de lutoasã
ºi de imoasã
ºi mã spãlai
sã fiu mai drãgãstoasã
de toatã lumea aleasã.
Cine mi-o auzi graiul
sã creadã cã e Craiul;
cine mi-o auzi gomu
sã creadã cã e Domnu;
cine mi-o auzi cântatu
sã creadã cã e Impãratu
Sfânta zi de azi
ºi cu Sfantul Gheorghe
nici pe-asta n-o lãsarã
altã dragoste-adunarã
de manã cã mã luarã
ºi cu mine plecarã
la fântâna lui Adam
la pârâul lui Iordan
ºi-n jgheab de aur mã bãgarã
ºi-mi luarã
de pe faþã peri de raþã
din picioare copite de cãprioare
de pe tãlpi piei de ºerpi.
Mã spãlarã, mã curãþarã
dragostile toate mi le dãruirã;
nu mã spãlarã de lutoasã, de imoasã
ºi mã spãlarã de farmece, de vrãji,
de urãciuni, de dãtãturi,
aruncate de la strine,
de la vecine,
de la surate,
de la cumnate,
de la potrivnicele mele toate.
Ele mi-au dat cu una,
eu le-am întors cu douã;
ele mi-au dat cu douã
eu le-am întors cu trei ;
ele mi-au dat cu trei,
eu le-am întors cu patru;
ele mi-au dat cu patru,
eu le-am întors cu cinci;
ele mi-au dat cu cinci,
eu le-am întors cu ºase;
ele mi-au dat cu ºase,
eu le-am întors cu ºapte;
ele mi-au dat cu ºapte,
eu le-am întors cu opt;
ele mi-au dat cu opt,
eu le-am întors cu nouã;
ele mi-au dat cu nouã,
eu le-am întors cu zece.

ºi de la zece nu mai trece.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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Cînd am intrat în 1994 la Facultatea
de Istorie din Bucureºti, am vãzut cã
printre colegii mei se aflau ºi doi
bãieþi cu tenul mãsliniu. I-am
surprins de cîteva ori vorbind între ei
þigãneºte. În primii ani de facultate
nu fãceau nici un secret din originea
lor etnicã. I-am revãzut la cîþiva ani
dupã terminarea facultãþii. 

Unul dintre ei era profesor la un liceu
dintr-un oraº de pe Dunãre, iar cel de-al
doilea lucra la o firmã de publicitate în
Bucureºti. "Se realizaserã", erau
cãsãtoriþi cu românce. Nici unul nu mai
recunoºtea cã este þigan, mã priveau cu
oarecare jenã, ºtiind cã eu ºtiu.Confuzia
etnie - pãturã socialãMi-am dat seama
cam ce se petrecuse în sufletul lor. Îºi
considerau propria etnie mai mult o
pãturã socialã ultrasãracã, incultã,
posesoare a unui procent ridicat de
infracþionalitate, decît o entitate cultural-
lingvisticã. Ajunseserã intelectuali ºi nu
voiau sã fie consideraþi o parte din pasta
formatã din pungaºi, vrãjitoare ºi
manelioþi. De-a lungul vremii am mai
vãzut multe asemenea cazuri. Am
întîlnit þigani care, odatã ajunºi ingineri,
contabili, scriitori sau jurnaliºti, au ieºit

din etnie. Onorabilitatea pe care o dau
studiile ºi o meserie bunã, i-a fãcut sã nu
se mai identifice cu imaginea pe care o
au þiganii în ochii majoritarilor. Am avut
chiar o fostã iubitã cãreia îi cunoºteam
pãrinþii (maicã-sa avea fustã creaþã)
care, dupã ce ºi-a deschis o firmã de
construcþii (este inginer), a început sã
clameze o pretinsã origine greceascã,
pentru a-ºi justifica tenul închis.Þiganii
de profesieÎn extrema cealaltã se
situeazã o altã specie de intelectuali care
ºi-au fãcut o meserie din propria

etnicitate. Pe aceºtia i-am cunoscut mai
bine în perioada în care am lucrat la
Consiliul Naþional pentru Combaterea
Discriminãrii ºi dupã ce Mircea Dinescu
m-a tocmit sã mã ocup de publicaþia
Rom bogat, rom sãrac, pe care o va
edita, sã sperãm, la un moment dat.
Þiganii profesioniºti pot fi întîlniþi în
mediul organizaþiilor non-
guvernamentale ºi formeazã un fel de
sectã. Se întîlnesc între ei, sparg fonduri
europene ºi guvernamentale pe la
simpozioane,

Intelectualii romi
ºi ieºirea din etnie

ja draq care – pleaca draq acasa
praleo – frate

moro – al meu
deshalo – zace

devla – dumnezeu
te bengav – sa inebunesc

ciupidema – pupa-ma
san shukar – esti frumos

shukar – frumos, frumoasashe – fa
haoarde – vino aici

pralo – frate
cai – unde

so – ce
aves – la

same – avem
san – esti

siman – am
patradi bahtale – paste fericit

dobroituca – buna ziua
socares? – ce mai faci?

sohalean? – ce ai mancat?
ciplecealma tuta – nu pot sa te sufar

mai bes hatan – stai putin sau mai stai
un pic

ja kere coliba – dute acasa
te trais but – la multi ani

Dicþionar româno-rromªi-a dus fiul sã vadã cum
trãiesc sãracii. Reacþia
copilului este extraordinarã!

Noi avem un câine, ei au doi. Noi avem luminiþe în grãdina
din spatele casei, ei au stelele ca lumini pe timp de noapte. Noi
avem o piscinã pe care o folosim doar în weekenduri, ei au o
baltã în care se scaldã în fiecare zi. Avem o micã bucatã de
pãmânt care este îngrãditã cu sârmã ºi beton, ei au câmpuri
libere cât vezi cu ochii. Noi avem servitori care ne fac toate
poftele, ei îi servesc pe alþii. Noi ne cumpãrãm hrana, ei cresc
fructe ºi legume. Noi avem ziduri în jurul casei pentru a ne
proteja, ei au prieteni dispuºi sã facã orice pentru ei', a spus
micuþu

Tatãl a amuþit când a auzit cuvintele fiului sãu. Apoi, bãiatul
a adãugat:

'Mulþumesc, tatã, pentru cã mi-ai arãtat cât suntem de
sãraci!'

Berbec
Încearcã sã-þi pãstrezi controlul, altfel pot
apãrea situaþii dificile, mai ales în a doua parte

a sãptãmânii. Ai vrea sã pui totul la punct aºa cum ai
planificat, dar nu grãbi evenimentele, totul va veni la
momentul potrivit. Încearcã sã fi corect cu ºeful ºi cu
colegii - ori ei sunt prea vulnerabili, ori tu prea aspru. 

Taur
Se anunþã o sãptãmânã fierbinte. Va trebui sã
lucrezi fãrã încetare, pentru cã nimeni nu poate

face faþã situaþiei. Este de ajuns sã te încrezi în propriile
forþe ºi vei fi în stare sã obþii ceea ce þi-ai dorit. În timpul
acesta, în ciuda programului încãrcat, va trebui sã-þi
acorzi puþin timp pentru tine, asta între problemele de
acasã ºi cele de la serviciu.

Gemeni
Viaþa îþi va oferi sãptãmâna asta multe surprize.
Unele dintre ele plãcute. Ai mult de lucru, dar

asta nu înseamnã cã trebuie sã supralicitezi ºi sã încerci sã
rezolvi probleme care te depãºesc pentru cã te va doborî
oboseala. Nu te grãbi sã demonstrezi cât de originale sunt
ideile tale, mai bine terminã ceea ce ai început.

Rac
Bunul simþ va fi principala ta calitate
sãptãmâna aceasta. Te va ajuta sã treci mai

uºor peste dificultãþi. Concentrarea la serviciu îþi va
permite sã rãspunzi fãrã ezitare tuturor întrebãrilor
colegilor. Prietenii vor fi mulþumiþi, dar fi atent, s-ar putea
ca cineva sã încerce sã te descurajeze. 

Leu
Timpul este de partea ta ºi va scoate la ivealã
calitãþile tale de bun comerciant. Poþi sã fii

mulþumit de propriile realizãri. Ceilalþi se pot baza pe
sinceritatea, hotãrârea ºi forþa ta. Fii drãguþ cu cei apropiaþi.
Tinzi sã fugi de stres în braþele izolãrii, dar cel mai bun
remediu ar fi o evadare în naturã în compania cuiva drag. 

Fecioarã
A venit timpul tãu. Strãluceºti pur ºi simplu ºi
devii din zi în zi tot mai atrãgãtor. Lasã-þi

gândurile negre în trecut. Timpul anunþã îndeplinirea
dorinþelor, chiar ºi pe cele mai secrete. Douã veºti bune te
vor întâmpina în acest interval. 

Balanþã
Va fi o sãptãmânã plinã. Eºti la începutul unui
drum care întotdeauna este mai dificil. O

ceartã cu partenerul este posibilã. Poate cã ai de gând sã-l
pãrãseºti. Încearcã sã o faci delicat - vei avea de lucrat
împreunã mult timp. Responsabilitatea ºi prudenþa ta vor
fi remarcate ºi apreciate. 

Scorpion
Încearcã sã þii sub control situaþia ºi sã-þi
stãpâneºti emoþiile. Sãptãmâna asta îþi va

solicita la maxim forþa ºi concentrarea. Încearcã sa iei decizia
finalã luând în considerare totul. Gãseºte-þi timp ºi pentru
tine. Temperamentul te-ar putea trãda în relaþiile de serviciu,
mai ales cã s-au acumulat multe probleme sâcâitoare.

Sãgetãtor
S-ar putea sã primeºti o ofertã tentantã din
partea ºefului. Gândeºte-te bine, pune-þi la

bãtaie instinctul. Este un timp favorabil pentru idei,
sarcini ºi planuri noi. Priveºti volumul mare de muncã ce
trebuie dus la îndeplinire cu optimism. 

Capricorn
S-ar putea sã te cuprindã o dorinþã aprigã de a
schimba ceva în viaþa personalã. Situaþia cere

planuri pentru viitor. Nu te speria de schimbãrile care vor
interveni. Eºti destul de conºtiincios ºi prudent pentru a
reuºi ceea ce þi-ai propus. Dacã vei accepta sã faci un
compromis, relaþiile cu ceilalþi s-ar putea schimba în bine. 

Vãrsãtor
Talentul de a gãsi calea de mijloc ºi de a
accepta punctele de vedere ale colegilor sau
rivalilor îþi vor fi foarte folositoare. ªarmul tãu

natural te va ajuta sã faci faþã situaþiilor dificile. Vei primi
o mulþime de informaþii noi ºi utile. Optimismul ºi
prudenþa celor din jur te vor sprijini ºi te vor încuraja. 

Peºti
Cel mai bine ar fi sã te ocupi de activitãþile

creatoare, cel puþin la începutul sãptãmânii. Este posibil
ca pe plan personal sã înregistrezi un eºec. Încearcã sã
abordezi problema cu înþelegere. 

HHOORROOSSCCOOPP ÞÞIIGGÃÃNNEESSCC
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Gãlãþeanul Marian Ivanov (43 de
ani), zis "Marian Nebunul", este unul
dintre cei mai agresivi criminali cu
care au avut de-a face autoritãþile în
ultimii ani. Individul este rasist ºi a
intrat peste un bãrbat de etnie romã
care dormea într-o colibã de pe malul
bãlþii Cãtuºa din Galaþi, i-a dat un
topor în cap ºi apoi l-a înjunghiat de
mai multe ori. 

Marian Ivanov (43 de ani) este
exemplul clasic cã indulgenþa justiþiei nu
face altceva decât sã dea apã la moarã
infractorilor. Pe 26 februarie 2016,
individul a intrat cu un topor în coliba de
pe malul bãlþii Cãtuºa, ce aparþinea unui
bãrbat de etnie romã, ºi l-a lovit în cap
fãrã nicio explicaþie. Victima a murit
dupã câteva zile, dar de amintit este cã
autoritãþile ºtiau de comportamentul
agresiv al lui Marian Ivanov, dar au
decis sã nu facã nimic. Individul a fost
lãsat în libertate de judecãtori, deºi
fusese acuzat de tentativã la omor
deosebit de grav, primind doar o
pedeapsã cu suspendare, în 2014, cu
toate cã înjunghiase un om de 17 ori.
Ultima victimã a ucigaºului se numeºte
Marian Onilã ( 53 de ani). Acesta

construise o colibã din resturi pe malul
bãlþii Cãtuºa, pe care o folosea din când
în când, fiind un pescar înrãit. Bãrbatul a
fost surprins de Marian Ivanov, cu care
se afla în duºmãnie. "Ne muºcã, mi-a
muºcat fetiþa, m-a muºcat pe mine de
ureche" De amintit este cã prima
condamnare pentru tentativã la omor a
lui Ivanov are legãturã ºi cu Onilã, cãci
victima agresiunii a fost ªerban Vasile,
cumnatul acestuia din urmã. "E rasist ºi
a spus cã unde prinde un þigan îl omoarã.

Pe mine m-a tãiat acum doi ani degeaba,
cã mã urãºte, cã e rasist, iar acum a intrat
noaptea peste cumnatul meu ºi l-a
mãcelãrit. Ne-au zis doctorii cã nu
scapã. De ce nu l-au închis de prima
oarã? În plus, ne muºcã, mi-a muºcat
fetiþa, m-a muºcat pe mine de ureche, pe
mama… Când l-au adus cu poliþia la
casa cumnatului meu, râdea ºi spunea cã
are acum o satisfacþie mai mare, nu
regretã", a declarat Vasile ªerban, prima
victimã a lui Marian Ivanov.

Rasistul care a omorât un rom zâmbind
va sta 25 ani la puºcãrie. "Spune 
cã acum are o satisfacþie mai mare"

Sînt convinsã cã existã o mulþime
de oameni mult mai în mãsurã ºi mai
îndreptãþiþi sã scrie despre regretatul
Romulus Rusan. Eu nu pot sã zic cã l-
am cunoscut: ne-am intersectat paºii
doar de cîteva ori, cu ocazia unor vizite
ale cuplului la Cluj sau a participãrii
mele, pe vremuri, la un simpozion de la
Memorialul Sighet (al X-lea). Am stat
cîndva împreunã la o masã (mã invitase
scriitoarea Ruxandra Cesereanu sã mã
alãtur); altãdatã am cãlãtorit în acelaºi
tren, care mergea de la Braºov la
Bucureºti, dupã un colocviu
studenþesc, ce le avusese în centru pe
Ana Blandiana ºi Gabriela
Adameºteanu. O însoþeam pe aceasta
din urmã (terminasem, împreunã cu
autoarea, o dramatizare dupã
romanulÎntîlnirea, care tocmai urma sã
aibã premiera la teatrul radiofonic). În
Gara de Nord, am asistat la o

conversaþie între cei trei: Blandiana,
Rusan ºi Gabriela. A mai fost o
întîlnire pe treptele Muzeului
Literaturii din Bucureºti - ºi cam atît în
trecut. Ultima oarã l-am vãzut pe
Romulus Rusan la Cluj, în luna martie,
cînd Ana Blandiana a fost invitata
profesorilor Ioana Bot ºi Corin Braga,
la Facultatea de Litere, unde s-a întîlnit
cu studenþii. L-am cãutat - ãsta e
adevãrul - pe Romulus Rusan cu
privirea, prin toatã sala (arhiplinã), pînã
l-am localizat, iar la finalul întîlnirii, în
timp ce Ana Blandiana dãdea autografe,
m-am dus la el ºi l-am salutat. Nu îºi
mai amintea de mine, nu ºtia de unde sã
mã ia… Atunci de ce mã aflu în treabã,
o sã vã întrebaþi, probabil. Nu aveam
intenþia. Am fãcut însã "greºeala" sã-i
comunic Gabrielei Adameºteanu,
întrÓun mesaj electronic, cît de mult m-
a afectat dispariþia lui Romulus Rusan,
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FUNDAÞIA BOBY NEO DROM

Muºchi de
porc cu 
linte ºi 

varzã roºie

Timpi de preparare

• Timp de preparare: 15 min
• Timp de gatire: 25 min
• Gata in: 40 min

Ingrediente

• 600 g muºchi de porc
• 500 g unt
• 1 legatura busuioc
• 300 g linte
• 100 g muguri de pin
• 200 g varzã roºie
• sare
• piper

Preparare

Încearcã o reþetã specialã, foarte potrivitã
pentru serile când ai invitaþi la masã: muºchi
de porc uc linte ºi varzã roºie.

1. Mugurii de pin se maruntesc si se pun
într-o tigaie fara grasime. Se prajesc usor si
se dau deoparte. La mixer se pun 40 g de unt
si se mixeaza pentru a obtine o spuma în care
se adauga busuiocul marunt tocat  si mugurii
de pin maruntiti.

2. Carnea se freaca bine cu sare si piper.
3. Untul ramas se pune pe o bucata de

folie de aluminiu si peste el se asaza carnea.
Se ruleaza usor cu ajutorul foliei, pentru ca
toata carnea sa primeasca unt, se înfasoara în
folie, care se strânge la capete, si se da la
cuptor pentru 15 minute. Apoi, se desface
folia si se lasa înca 10 minute sa devina
auriu, frumos rumenit.

4. Se serveste cu linte fiarta si calita apoi
în puþin ulei, alaturi de varza rosie si sosul de
unt.

S-aveþi
poftã bunã!

Sã halim bine
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Cu prilejul sãrbãtorilor de iarnã, 
urez tuturor membrilor de sindicat
Crãciun fericit ºi un An Nou plin

de împliniri!

Director,
Ion Vancea,
preºedintele
Cartel
Alfa, filiala
Vâlcea

Conducerea SC APAVIL SA
vã ureazã multã sãnãtate, bucurii ºi

împlinirea tuturor dorinþelor. Cele mai
frumoase gânduri se îndreaptã

cãtre clienþii, partenerii,
angajaþii noºtri, precum ºi
cãtre toþi vâlceni, cãrora le

dorim sã realizeze tot ce îºi propun în 2017.

La mulþi ani!
Director general,  Cristian Jianu

Florinel
CONSTANTINESCU,

primarul oraºului
Cãlimãneºti

2017

CRISTIAN JIANU, 
DIRECTOR APAVIL

TOMA PEªTELEANU, PRIMARUL
COMUNEI COSTEªTI

LORENA MÃRGÃRITESCU
DIRECTOR DSP VÂLCEA

MIRCIA GUTÃU, PRIMARUL
RÂMNICULUI

DAN PONORAN, DIRECTORUL
SPITALULUI JUDEÞEAN VÂLCEA

ACHIM BÃLUÞÃ, PRIMARUL
COMUNEI VAIDEENI

IONEL VLÃDULESCU, PRIMARUL
COMUNEI BUDEªTI

COSTI RÃDULESCU,
PREªEDINTELE CJ VÂLCEA

ÎPS VARSANUFIE PRAHOVEANUL,
ARHIEPISCOPUL RÂMNICULUI

GHEORGHE MIHÃILESCU,
DIRECTORUL DIRECÞIEI SILVICE

MATEI ION, COMISAR-ªEF   
AL IPJ VÂLCEA

ANDRA BICA, INSPECTOR
GENERAL AL IªJ VÂLCEA

COSTANTIN BOROMIZ, 
OM DE AFACERI

AURORA GHERGHINA,
SUBPREFECTUL JUDEÞULUI

VÂLCEA

REMUS GRIGORESCU, 
DIRECTOR BIBLIOTECA

JUDEÞEANÃ ANTIM IVIREANUL

GALA DE EXCELENÞÃ A ROMÂNILOR
(GAGIILOR) DIN JUDEÞUL VÂLCEA


